
 Panemunės PK bendra kriminogeninė situacija gerėja, sumažėjo užregistruotų nusikalstamų 

veikų skaičius: per 2018 m. užregistruotos 656 nusikalstamos veikos (2017 m. – 841). 2018 m. 

Panemunės PK ištirta 52,9 proc. nusikalstamų veikų. 
Nusikalstamos veikos, kurių 
Panemunės PK 2018 m. užregistruota daugiausiai: 

LR BK 140 str. (Sveikatos sutrikdymas;     

LR BK 178 str. (Vagystė);  

LR BK 281 str. (Kelių eismo saugumo pažeidimas);  

LR BK 145 str. (Grasinimas nužudyti, sutrikdyti sveikatą ar terorizavimas) 

LR BK 187 str. (Turto sunaikinimas ar sugadinimas) 

LR BK 259 str. (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis) 
 

Smurtas artimoje aplinkoje 
Dėl smurto artimoje aplinkoje (pagal LR BK 140 str., 145 str.) užregistruota 241 nusikalstama veika 
Per 48 val. priimti sprendimai (atlikti tyrimai arba kreiptasi dėl kardomosios priemonės paskyrimo) 

223 arba 92,5 proc. šių nusikalstamų veikų 
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Panemunės PK prižiūrimoje teritorijoje sumažėjo šių nusikalstamų veikų: 
 

Viešosios tvarkos pažeidimų, automobilių vagysčių, plėšimų, nužudymų iš viso nebuvo užregistruota 
Išaugo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius. 
2018 m. užregistruotas 483 toks eismo įvykis (2017 m. – 421). 
Buvo daugiau sužeistųjų – 568 (2017 m. – 473). 
Žuvusių eismo dalyvių skaičius – 12 (2017 m. – 9). 

 

Eismo įvykiuose nukentėjo: 
141 pėsčiasis (iš jų 8 žuvo) 
157 automobilių vairuotojai (iš jų 1 žuvo) 
195 automobilių keleiviai (iš jų 2 žuvo) 
28 motociklo vairuotojai 
28 dviračio vairuotojai (iš jų 1 žuvo) 

 

2018 m. daugiausiai eismo įvykių įvyko spalio mėnesį. 
Eismo įvykiai dažniausiai vyko trečiadieniais ir penktadieniais, nuo 15 iki 18 val. 
Dažniausia eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės, priežastis – kada transporto priemonių 

vairuotojai nepraleidžia transporto priemonių vairuotojų, važiuojančių pagrindiniu keliu ar važiuoja 

per sankryžą esant draudžiamam šviesoforo signalui. Tokie eismo įvykiai sudaro 28,36 proc. 
 

Bendruomenės pareigūnų veikla Panemunės PK prižiūrimoje teritorijoje 

Saugios kaimynystės grupių skaičius – 32   
Organizuota ir dalyvauta prevencinėse priemonėse – 384 
Policijos rėmėjų skaičius – 14 
Policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais dalyvavo priemonėse – 24 


